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Meghívó
A BNP Zrt. 2017. február 23-án (csütörtökön)
15:00 órára meghívja a termelőket, és a bérlő
nagykereskedőket a hatóságok piacon történt
ellenőrzésének tapasztalataival és az EKAER
aktuális kérdéseivel foglalkozó előadásra. A
nagybani piac a NAV Dél-Budapesti Adó és
Vámigazgatóságával és a NÉBIH Kiemelt Ügyek
Igazgatóságával való együttműködés keretében
(a korábbi előadássorozat újabb eseményeként)
rendezi meg az előadást.
Időpontja:
2017. február 23. 15:00 óra
Helyszíne:
a BNP Zrt. konferenciaterme (1239 Budapest Nagykőrösi út 353.)
Előadók:
- Szűcs Csaba NÉBIH ellenőrzési referens, aki
a termékek forgalmazási előírásai, tapasztalatai témakörben tart beszámolót és megválaszolja a helyszínen felmerülő kérdéseket.
- dr. Csobánczy Péter tájékoztatási főreferens
és Hajgató Péter főosztályvezető a NAV
részéről az EKAER aktuális kérdéseiről, az
ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a
résztvevőket és válaszol kérdéseikre.
A
részvételi
szándékokat
kérjük
a
helybiztositas@nagybani.hu levélcímre, vagy
08:00 – 16:00 óra között az 1-421-3606 telefonszámon jelezni, a terem korlátozott befogadóképessége miatt.

Felhívás
Felhívásunkban a piacon belüli közlekedésre és
a piac környezetének forgalmi rendjére, annak
betartására hívjuk fel a figyelmet.
Az utóbbi időben megszaporodott azon járművek száma, amelyek a Nagykőrösi út felől a
nagybani piac „G” kapujához vezető bekötő út
két oldalát elfoglalva tilosban parkolnak. Teszik
mindezt úgy, hogy balesetveszélyt idéznek elő,
továbbá akadályozzák a kapuhoz vezető be- és
kihajtást, a bérlői kamionforgalmat, a teherszállítást. Korábbi, erre a helyzetre irányuló
figyelmeztetéseink nem értek célt, nem változ-

Megjelenik kéthetente
tak a forgalmi körülmények, ezért
társaságunk kénytelen hatósági intézkedést
kezdeményezni. Emlékeztetni szeretnénk, hogy
a
tiltott
várakozás
közlekedési
szabálysértésnek minősül és szankcionálható.
A kialakult állapotok rendezésére lehetővé
tesszük a B1 – füves parkoló használatát
biztosító – belépő kártyák igénylését bérlőink
tárgyalópartnerei részére is. Az igénylés módja
- az eddigiekhez hasonlóan - a cégvezető által
kezdeményezett kérelem, a forgalmi engedély
másolatával benyújtva.
A vásárlói járművekhez továbbra sem vehető
igénybe a parkoló, mivel kizárólag személygépjárművek részére használható, és a területen
mindennemű árumozgatás is tilos. Kérjük, hogy
munkatársaikat is tájékoztassák és tegyék
lehetővé a (B1) parkoló kártya igénylését,
keressék fel helyiséggazdálkodási irodánkat a
szabálytalanságok felszámolása érdekében.
A piac területére vonatkozó közlekedési
szabályok betartása is alapvető kötelezettség.
A téli piac – a szezonálisnál kisebb járműforgalom miatt – nagyobb toleranciát enged
meg. Persze ez nem azt jelenti, hogy a szabálytalanságok megengedettek, legfeljebb kisebb
forgalmi
akadályt
idézhetnek
elő.
A
közlekedési, várakozási kihágások a tavaszi, de
különösen a nyári, teljes üzemben működő
piacon már komolyabb dugók kialakulásához
vezetnek, és balesetveszélyesek. De annyi is
elég, ha „csak” bosszúságra adnak okot, pl. a
vásárlók az árubeszerzés, rakodás idejére
tilosban
hagyott
járműveikkel.
Ezzel
várakozásra kárhoztatva másokat, akadályozva
a termelői járművek beállását, vagy a
szektorhelyükről való kiállást.
A Nagykőrösi úti parkolóba várakozó vásárlókat
viszont arra kérjük, hogy a lehajtó sávba ne
álljanak be a megengedett időpont előtt. Igaz,
hogy a várakozó sáv a környék közlekedését
hivatott segíteni, de amennyiben a parkoló
megnyitása előtt jóval korábban megtelik, a
behajtásra váró járművek feltorlódhatnak.

A korábbi figyelmeztetések, a láthatóbb
útburkolati jelek, és kiemelt KRESZ táblák által
javult a nagybani piac területén a közlekedési
rend, a piacosok közlekedési morálja, de bízunk
a továbblépésben, a további fejlődésben.

A Kuhn Rakodógép Kft. ajánlatából
olyan kiváló állapotú, targoncákat
választhat, mint az alábbi gázüzemű
Komatsu
teherbírás: 1,5 tonna,
emelési magasság: 3300 mm
további részletek: Bodor Gábortól,
telefon: 30-507-9944,
e-mail: bodor.gabor@kuhn.hu

Eltűnt eszközök
Gyakori jelenség az utóbb időben göngyölegek
és néhány áruszállítást végző eszköz (béka)
eltűnése. Nem mindig kideríthető, hogy ezek a
tárgyak hol végzik piaci pályafutásukat, hol és
kinél kötnek ki. Adott esetben lekövethetők,
videó kamerákkal megfigyelhetők az események. Minden piacost kérünk, és figyelmeztetünk az utóbbi eseményekre és arra is, ne
legyenek egymás kárában partnerek. Ha idegen
származású ládákat, rekeszeket kínálnak fel
megvételre, netán a jóval értékesebb békát
adnák oda ellenszolgáltatás fejében, zárkózzanak el a kétes ügyletektől. Előfordulhat, hogy
legközelebb saját eszközeik után kell futniuk.

Kínálat a télben
Fagyban, hóban való árusítás – kellő felkészültség mellett is – kockázatos vállalkozás. A
legtöbb
termény
egyáltalán
nem,
vagy
mérsékelten
bírja
a
fagypont
alatti
hőmérsékletet. Téli hidegben – amiből kijutott
már az idén is – a termelők elmaradnak a
piacról, csökken a felhozatali mennyiség.

WiFi-szolgáltatás
Április 1-től a termelői szektorok internet
lefedettsége bővül, a sávszélességet növeljük.
A WiFi szolgáltatás továbbra is ingyenesen
vehető igénybe. A rendszer fejlesztésének
részleteiről, a használat feltételeiről a későbbiekben tájékoztatjuk a piacosokat.

Gépesített takarítás
A nagybani piac területének napi takarítása
mindenkor erőt próbáló, nehéz feladat. A
tisztaság megteremtését nagy teljesítményű
gépek segítik.
A korszerűbb és hatékonyabb munkavégzés
érdekében januárban új, modern takarítógépet
helyeztünk üzembe.A szívómotorral működő
seprőgép kiállta a próbát, jelentős mértékben
segíti a munkát. A könnyebben forduló géppel
precízebb a takarítás, a 2,5 m³-es szemétgyűjtő tartály által hatékonyabb a napi
rutinfeladat. Az eldobált pántszalagok, műanyag
fóliák összegyűjtésére azonban nem alkalmas!

Jelenleg azonban a primőrhiány, az importkínálat visszaesése, a drágaság, illetve a
kialakult helyzet okai adnak aktualitást. Hétről
hétre változik a piaci kép, egyre kaotikusabbá
válnak
az
árak.
Bizonyos
primőrfélék
(kígyóuborka, padlizsán cukkíni) ára a korábbi
ezer-ezerhatszáz Ft-os árszintről a szezonálisan jellemző szintre mérséklődött. A héten
viszont a paprika és paradicsom kínálata és ára
került fókuszba, a média is felfigyelt a drága
primőr
lakossági
fogyasztókat
érintő
kérdésére. Úgy a hazai, mint az import TV
paprika ára majd a duplájára emelkedett. A
hegyes és kaliforniai paprika kilója pedig 400 –
500 Ft-tal kerül többe, mint egy héttel
korábban.
Az import paradicsom viszonylag stabil árában
most sem történt jelentős változás. A hazai
primőráru (paradicsom, kígyóuborka) megjelenése viszont alaposan megváltoztatta az árarányokat. A hazai frissáru javára dőlt az
ármérleg. A magyar paradicsom és uborka
induló ára 1000 – 1200 Ft kilónként.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

